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ВСТУП 

Україна на сьогоднішній день знаходиться у складних умовах 

існування, як економічних так і соціально-побутових, що робить важливою 

соціальну роботу з різними категоріями громадян. Однією з найменше 

захищених верств населення є діти з інвалідністю, діти з особливостями 

розвитку. Чимало дітей мають труднощі в навчанні, відтак виникають 

спеціальні освітні потреби на певних етапах свого навчання в школі. 

Коли обговорюють проблеми сучасної освіти дітей з інвалідністю, 

мають на увазі, в першу чергу зміну базових принципів навчання. У процесі 

демократизації світового суспільства в цілому, та українського суспільства 

зокрема, широкої актуальності набувають ідеї гуманізації освіти й 

пріоритетів особистості дитини. Тому на зміну державоцентристській 

освітній системі, приходить так звана дитиноцентристська система освіти, в 

якій домінує орієнтація на інтереси дитини, на задоволення її потреб.  

Нові принципи процесів навчання в Україні і в світі, спрямовані на 

визначення та удосконалення науково-аргументованих методів підготовки 

дитини з інвалідністю до навчання в інклюзивному закладі. Соціальний 

працівник може допомогти дитині швидше адаптуватися до нового 

середовища, допомогти іншим дітям у класі зрозуміти і прийняти учня з 

особливими потребами. 

Соціальна робота в інклюзивному освітньому середовищі націлена 

саме на створення тих умов, за яких дитина з інвалідністю зможе отримувати 

базові знання, вміння та навички соціальної взаємодії та комунікації; буде 

отримувати психологічну, соціально-педагогічну, а за потреби і юридичну 

допомогу для забезпечення своїх потреб.  

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема В. 

Бондар, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Кириленко, В. Ляшенко, І. Іванова, О. 

Столяренко, А. Шевчук, О. Савченко присвячують свої праці дослідженням 

проблеми залучення дітей з особливими потребами до навчання в 
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загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації до 

суспільних норм. 

Серед вітчизняних науковців та практиків, які займались дослідженням 

проблем у сфері соціальної роботи з дітьми з інвалідністю та їх соціально-

педагогічної і психологічної підтримки, слід виділити Добровольську Н.А., 

Звєрєву І.Д, Капську А.Й., Солодовнікову Х.К.. Правові основи соціального 

захисту осіб з інвалідністю висвітлені в наукових працях Андрєєва Г.М, 

Болотіної Л.А., Пилипенко В.Є. та ін.  

Питанням соціальної роботи з сім’ями, в яких виховуються діти з 

інвалідністю, присвячено доробки Іванової І.Б., Грабовенко Н.В., Семаго 

М.М., Соловйової Л.І., Холостової О.І. та ін. 

Актуальність даного дослідження зумовлена тенденціями розвитку 

сучасного суспільства, які висувають нові вимоги до виховання та навчання 

зростаючого покоління. 

У процесі вивчення даної проблеми було встановлено, що участь 

фахівця соціальної роботи в процесі підготовки дитини з інвалідністю до 

навчання в інклюзивному закладі для самої дитини і для її сім’ї – один зі 

способів вирішення непростого завдання забезпечення соціалізації дитини з 

інвалідністю в навчальному закладі зокрема і в соціумі в цілому.  

Об’єкт дослідження: соціальна робота з дітьми з інвалідністю. 

Предмет дослідження: роль та можливості фахівця соціальної роботи 

під час підготовки дитини з інвалідністю до навчання в інклюзивному 

закладі.  

Мета дослідження: вивчити теоретичний досвід соціальних 

працівників в роботі з дітьми з інвалідністю та їх батьками, вивчити 

практичний досвід роботи соціальних працівників та педагогів з дітьми з 

інвалідністю на базі інклюзивних навчальних закладів в Україні та в Литві та 

провести порівняльний аналіз соціальної роботи в цих двох країнах. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що правильно організований 

процес соціальної роботи з дітьми з інвалідністю, які вступають до 
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навчального закладу, допоможе швидше і краще адаптуватися таким дітям в 

соціумі, в інклюзивно-освітньому середовищі зокрема, що в свою чергу 

сприятиме їх якнайшвидшій соціалізації. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури, розглянути 

наукові погляди щодо змісту поняття соціальної роботи в інклюзивному 

освітньому середовищі, стан сучасних робіт дослідників із заданої тематики; 

проаналізувати нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з дітьми 

з інвалідністю, які готуються до вступу в навчальний заклад;  

2. Організувати та провести емпіричне дослідження, а саме – підбір 

необхідних діагностичних інструментів, пошук та підбір респондентів та, 

власне, саме проведення дослідження; 

3. Проаналізувати отримані результати – провести порівняльний аналіз 

соціальної роботи з дітьми з інвалідністю в Україні та Литві, описати 

загальні статистичні дані та охарактеризувати роль сім’ї у соціальній роботі з 

дітьми з інвалідністю та вплив позиції батьків на становлення особистості 

таких дітей. 

4. Сформулювати рекомендації та висновки на основі отриманих даних 

– описати результати проведеного емпіричного дослідження. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаної літератури та додатків. Обсяг роботи 29 сторінок без 

урахування додатків. Для її написання було використано 55 наукових джерел. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

1.1. Теоретичний аналіз поняття соціальна робота в 

інклюзивному середовищі 

Соціальна робота - це професійна діяльність, яка виникла і 

розвивається з метою задоволення певних потреб суспільства і його 

громадян. І покликана створювати необхідні умови не лише для соціального 

забезпечення окремих індивідів, груп, громад, а й для розвитку їхньої 

спроможності вибудовувати своє життя, мобілізовувати внутрішні ресурси 

для подолання життєвих криз. Фундаментальними для соціальної роботи є 

принципи прав людини і соціальної справедливості. Практична соціальна 

робота на сьогоднішній день розвивається за допомогою науково 

обґрунтованих підходів, які почали формуватися на початку XX ст.  

В своїх роботах Полтавець В. (2000) зазначає, що соціальна робота — 

це система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті 

забезпечення соціальної справедливості шляхом наснаження і підтримки 

найменш захищених верств суспільства та протидії факторам соціального 

виключення.  

В Україні соціальна робота тісно пов'язана із соціальним захистом і 

соціальною педагогікою. Тому її часто розглядають як комплекс соціально-

побутової, медико-соціальної, соціально-правової, соціально-педагогічної 

допомоги, спрямованої на задоволення різноманітних потреб громадян, груп, 

громад [81]. 

Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю –діяльність, яка 

спрямована на гармонізацію та гуманізацію відносин особистості і 

суспільства через педагогізацію середовища дитини і надання соціальних 

послуг. Головна мета соціально-педагогічної допомоги дітям з інвалідністю – 

інтеграція в суспільстві.  
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Соціально-педагогічна допомога дітям з інвалідністю побудована на 

реалізації і впровадженні певних форм і методів роботи, взаємодії індивіда і 

соціального оточення [45]. 

Прикладом участі соціального працівника в програмі допомоги сім'ям 

дітей з інвалідністю є система ранньої психологічної інтервенції, яка 

об’єднує зусилля різних спеціалістів і самих батьків.  

На думку фахвців, зокрема, Пальчевського С.С. (2006), психологічний 

супровід дітей з інвалідністю та їх батьків передбачає, насамперед, 

індивідуальні заняття з психологом: консультації, вправи, тренінги з 

розвитком комунікативних здібностей, корекцію психологічних проявів, 

виявлення індивідуальних особливостей розвитку, психологічне 

оздоровлення. Важливим у соціально-педагогічній роботі з дітьми з 

інвалідністю є залучення батьків до неї. Таким чином, складовими 

психолого-педагогічного та соціально-оздоровчого супроводу дітей з 

особливостями розвитку є: соціальна адаптація серед ровесників, 

психологічна та медична реабілітація і оздоровлення, організація відпочинку. 

Сім'я є для дитини найбільш комфортним типом соціального оточення. 

Як правило, поява дитини з порушеннями розвитку вкупі з іншими 

факторами може змінити самовизначення сім'ї, скоротити можливості для 

заробітку, відпочинку, соціальної активності. Тому ті завдання, які батьки 

отримують від фахівців, повинні не тільки посилювати навантаження на одну 

функцію сім'ї, а й надавати позитивний вплив на роботу інших функцій. 

Саме тому в основі соціально-педагогічної допомоги дітям з 

інвалідністю є соціально-педагогічний патронаж сім’ї, головна мета якого – 

збереження її цілісності і основних функцій. Соціально-педагогічний 

патронаж сім’ї, яка виховує дитину з особливостями розвитку, - це система 

регулярної допомоги батькам у вихованні дитини, догляді і нагляді за нею, 

організації міжособистісних стосунків, нормального ритму життя, 

індивідуального фізичного комфорту, правового захисту [45]. 
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Сім'я нетипової дитини виявляється сьогодні в центрі уваги інститутів 

охорони здоров'я, освіти, соціального захисту. У той же час медичних, 

освітніх та соціальних послуг може бути недостатньо для того, щоб 

допомогти сім'ї справитися з випробуваннями. 

Соціальна підтримка може служити медіатором або буфером в разі, 

коли сім'я має справу зі стресовою ситуацією. Соціальний працівник може 

сприяти активізації ресурсів соціальної підтримки на трьох рівнях: 

спорідненої (наприклад, подружній), дружньої, сусідської [109].  

1.2. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи в 

інклюзивному освітньому середовищі 

Створення інклюзивної освіти в Україні, на сьогоднішній день, може з 

повним правом вважатися одним із пріоритетів державної освітньої політики. 

Перехід до неї зумовлений вже тим, що наша країна ратифікувала Конвенції 

ООН в області прав дітей та прав осіб з інвалідністю. На користь інклюзивної 

освіти в Україні та за кордоном вироблено чимало теоретичного і 

практичного матеріалу.  

Захист дітей, забезпечення їх повноцінного розвитку – є проблемами 

національного значення. Йдеться про закріплення певними нормативно-

правовими актами чітких правил, норм, стандартів та вимог щодо організації 

та забезпечення гідного рівня життєдіяльності дитини. Важливим 

складником державної політики України є удосконалення законодавчого 

механізму забезпечення прав дитини і підтримки сімей з дітьми [109].  

Першим міжнародним документом, в якому розглядалась проблема 

прав дитини, стала Женевська декларація 1924 року, спрямована на 

створення умов, які б забезпечували нормальний фізичний і психічний 

розвиток дитини, право дитини на допомогу, належне виховання та захист. В 

Женевській декларації було зазначено п’ять основних принципів 

направлених зокрема на заборону дитячої праці та рабства, торгівлі дітьми та 

проституції неповнолітніх [56]. 
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Не менш важливим документом стала прийнята у 1948 році 

Генеральною асамблеєю ООН Загальна декларація прав людини (введена в 

дію з 1976 року). В Загальній декларації вперше зафіксовані основні умови 

захисту прав дітей. Декларація своє продовження мала в різних нормативно-

законодавчих актах прав людини, в яких зазначалися умови гарантування 

рівних прав всім дітям і забезпечення вирішення їх основних соціальних 

проблем. 

Генеральна асамблея ООН у 1959 році прийняла Декларацію прав 

дитини – документ, який регулює становище дитини в сучасному суспільстві. 

Декларація складається з 10 принципів, якими проголошується, що дитині, 

незалежно від кольору шкіри, мови, статі, віри, законом повинен бути 

забезпечений соціальний захист, надані умови та можливості, що дозволили 

б їй розвиватись фізично, розумово, морально, духовно [27]. 

У 1961 Радою Європи було відкрито до підписання міжнародний 

договір, що захищає та встановлює окремі соціальні та економічні права 

громадян країн-членів: Європейська соціальна хартія. Цей документ набув 

чинності 26 лютого 1965 року. І лише у вересні 2006 року був ратифікований 

Україною. 

Документом, де проголошується, що людство зобов'язане дати дітям 

усе найкраще, надійно забезпечити дитинство, яке гарантує в майбутньому 

розвиток повнолітніх громадян, стала Конвенція про права дитини, схвалена 

ООН у 1989 році. Україна ратифікувала Конвенцію в 1991 році та внесла 

відповідні зміни до національного законодавства. Відповідно до цієї 

Конвенції, держави-сторони, зокрема, мають вживати на національному, 

двосторонньому та багатосторонньому рівнях всі необхідні заходи щодо 

захисту прав та інтересів дитини. В основу Конвенції покладено чільні 

принципи захисту прав дитини, зокрема ті, які зазначають, що при розробці 

законів інтереси дитини необхідно забезпечити найкращим чином: дитина 

повинна бути серед тих, хто першим одержує захист і допомогу, 



10 
 

користуватися благами соціального забезпечення, бути захищеною від усіх 

форм недбалого ставлення, жорстокості та експлуатації [63].  

Вживання терміну «діти з особливими потребами» зініціювала 

Саламанська декларація, прийнята та опублікована у червні 1994 р., де 

зазначено основне поняття «особливі потреби», яке стосується всіх дітей і 

молодих людей, чиї потреби залежать від різної фізичної чи розумової 

недостатності або труднощів, пов’язаних з навчанням [23]. 

Загалом правова база щодо соціальної роботи з дітьми в Україні 

складається з Конституції України – основний документ захисту прав і 

свобод будь-якого громадянина України, кодексів і законів України, указів 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, та інших 

правових актів та державних програм. 

На підставі положень Конституції України і Конвенції ООН про права 

дитини в Україні був прийнятий Закон "Про охорону дитинства", який 

визначає охорону дитинства стратегічним загальнонаціональним 

пріоритетом. Зокрема, у цьому Законі визначено ключові поняття 

«забезпечення найкращих інтересів дитини», «діти, які перебувають у 

складних життєвих обставинах» та інші, що дає можливість проводити 

заходи з охорони дитинства в Україні відповідно до міжнародних стандартів 

та вимог. Права та свободи дитини; особливості забезпечення прав дітей, 

відповідальність за порушення законодавства про охорону дитинства 

потребують ретельного контролю та захисту з боку держави [37]. 

Держава через органи опіки та піклування, служби у справах 

неповнолітніх, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у порядку, 

встановленому законодавством, має надавати дитині та особам, які 

піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків 

жорстокого ставлення до дитини, передачі інформації про ці випадки для 

розгляду до відповідних уповноважених законом органів для припинення 

насильства, відповідно до чинного законодавства, дитина вправі особисто 

звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, 
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центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інших уповноважених 

органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів. Розголошення чи 

публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без 

згоди законного представника дитини забороняється [37]. 

Ще одним важливим етапом стало приєднання України до Конвенції 

про права осіб з інвалідністю, яка набрала чинності в березні 2010 року. 

Конвенція гарантує всім особам з інвалідністю право на інклюзивну освіту на 

всіх рівнях протягом усього життя. 

Особливості організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах регламентовано Постановою № 872 Кабінету Міністрів 

України від 15.08.2011 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах». 

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон «Про освіту», який 

регулює основні засади нової освітньої системи. У лютому 2018 року Кабінет 

Міністрів затвердив новий Державний стандарт початкової освіти.  

В січні 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон “Про 

повну загальну середню освіту”. Цей закон гарантує зарахування дітей до 

початкової школи без жодних конкурсів, а заклад освіти має бути 

територіально доступним для дітей незалежно від їхнього соціального 

статусу чи місця народження, можливість дітям з особливими освітніми 

потребами навчатися в звичайних школах за власним освітнім курсом та таке 

інше. 

Крім вищеописаних документів права дітей з інвалідністю закріплені в 

таких міжнародних документах, Декларація про права інвалідів (ООН, 1975), 

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів (ООН, 1982), Декларація про права 

розумово відсталих осіб (ООН, 1971), Всесвітня декларація «Освіта для всіх» 

(1990), Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 

(ООН, 1993) тощо. 

На сьогоднішній день законодавча база України містить нормативних 

актів, що регламентують соціальну роботу та захист населення загалом 88 
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найменувань: 46 законів і указів Президента України, декрети Кабінету 

Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження 

Президента України та Кабінету Міністрів України, накази. 

1.3. Порівняльна політика соціальної роботи з дітьми з особливими 

потребами та їх сім’ями в Україні та Литві  

Концепція соціального включення (інклюзії) виникла у відповідь на 

зростаючу соціальну нерівність у сучасному світі. Європейський Союз 

визначає соціальну інклюзію як процес, що забезпечує осіб з інвалідністю 

можливостями та ресурсами, необхідними для їх активної участі у процесі 

соціалізації. Іншими словами: соціальна інклюзія – це процес змін у 

політичній, економічній, соціальній сферах життя, спрямований на 

встановлення соціальної рівності [37]. 

На початку 2000-х років Україна вже розпочала розвивати власне 

соціальне забезпечення згідно з європейськими вимогами. І впровадження 

інклюзивної освіти вже було розпочато у вигляді пілотного проекту на базі 

168 загальноосвітньої школи міста Києва. Та оскільки Литва приступила до 

введення в школах інклюзивної освіти в 1990 році, це значно вплинуло на 

ступінь розвитку інкюзивно-освітнього середовища в країні. На момент 

впровадження інклюзивної освіти в литовському суспільстві в існуючий на 

той час Закон про освіту дітей з особливими потребами були внесені істотні 

зміни.  

За інклюзивну освіту, в першу чергу, активно виступають самі батьки 

дітей із інвалідністю. Тому, що інклюзивна освіта – це комплексний процес 

забезпечення рівного доступу всіх дітей, не залежно від фізичного або 

психічного стану, до якісного навчання [22]. 

Великий вплив на розвиток інклюзивної освіти в Литві мали 

батьківські комітети і асоціації педагогів. Литовські школи з інклюзивною 

освітою отримують необхідну допомогу і підтримку з боку місцевих 

педагогічних і психологічних служб у вигляді консультацій і оцінки 

проведеної роботи. 
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Фінансуванням потреб соціальної роботи з дітьми з особливими 

потребами та їх сім’ями в інклюзії в Україні зобов’язана займатись держава 

або громада до якої належать об’єкти соціальної роботи. Але оскільки 

періодично виникають проблеми з фінансуванням, то фактично, у разі 

необхідності, певні витрати на соціальну роботу можуть брати на себе сім’ї 

дітей з особливостями розвитку. В Литві також фінансування соціальної 

роботи з дітьми з особливими потребами відбувається за рахунок держави 

та/або місцевих громад. Але з урахуванням того, що соціальна робота з 

дітьми з особливими потребами та їх сім’ями взагалі та інклюзивна освіта 

зокрема становилась в Литві значно раніше, ніж в Україні, то і організований 

цей процес в Литві краще – враховані недоліки початкового періоду, вчасно 

вносяться коригування планів фінансування тощо.  

Нажаль в Україні діти з особливостями розвитку в сільській місцевості 

дуже залежать від організації соціальної роботи в громаді. Тобто, якщо на 

розсуд громади витрати на соціальну роботу з такою категорією дітей є 

доцільним, фінансування відбувається і навпаки. Такий приклад один з 

багатьох інших, які гальмують розвиток інклюзії в українському суспільстві.  

Необхідно відзначити, що Національна політика Литви з інклюзивної 

освіти є комплексною, що відображається в її загальній державній стратегії, а 

також фінансовій і адміністративній базах. Такі нормативні акти, як Закон 

«Про освіту» та Державна стратегія освіти передбачають надання 

педагогічно-психологічної підтримки для всіх дітей. У школах освітні 

практики можуть відрізнятися, незважаючи на те, що законодавча база одна 

для всіх освітніх установ. Наприклад, Програма розвитку освіти, розроблена 

Литвою на період 2014-2020 р.р. сфокусована на доступності інклюзивної 

освіти та якості мульти-професійної підтримки освіти дітей з особливими 

потребами та їх сімей. 

В даний час в Литві в результаті прийняття низки необхідних 

законодавчих документів: Закон про спеціальну освіту, Програму щодо 

створення педагогічно-психологічної служби, Закон про освіту Литовської 
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Республіки (зі змінами та доповненнями), Державна стратегія освіти на 2013-

2022 роки (такий документ приймається на кожні 10 років), Наказ про 

схвалення спеціального цільового гранту для фінансування освітніх потреб у 

2021 році муніципалітетами і їх вдосконалення, діти з особливими потребами 

навчаються за тією ж навчальною програмою, що і інші учні, при цьому 

навчальна програма враховує індивідуальні потреби дитини. Підтримка 

«особливим» дітям надається на всіх рівнях, надаються технічні допоміжні 

пристрої, навчальні матеріали тощо.  

Одночасно з комплексною законодавчою базою, основним фактором 

успішності інклюзивної освіти є підготовка вчителів, які повинні вміти 

застосовувати альтернативні методи навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. І, звичайно, важливим є толерантне оточення, зниження 

дискримінації, яке формується тільки в процесі постійної взаємодії з 

особами, які мають особливі потреби. Співпраця між сім'ями, вчителями та 

іншими фахівцями, а також професійна мережа з іншими відповідними 

інститутами - один з найважливіших чинників освіти дітей з особливими 

потребами у Литві. 

Досвід Литви для України є зразковою моделлю впровадження і 

розвитку інклюзивної освіти до якої ми повинні прагнути. Але ми не 

говоримо про створення лише інклюзивного середовища в закладах освіти, а 

про створення інклюзивного суспільства загалом. Суспільства в якому 

досконало працюватиме соціальна система, де будуть захищені найбільш 

вразливі категорії населення. І Україна прямує до цих соціальних стандартів. 

Так проаналізувавши всі кроки в нормативно-правовому секторі, в 

соціальному, в педагогічному, які зробила Литва за час впровадження в 

країні інклюзивної освіти, та порівнявши їх з заходами, які було здійснено в 

Україні, можемо з впевненістю стверджувати, що Україна рухається в 

правильному напрямку. За кілька років, які минули з часу коли Україна 

розпочала створювати інклюзивне освітнє середовище, соціальні та 

педагогічні фахівці здобули додаткові компетенції у даній сфері. 
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

ПРИ ВСТУПІ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1. Організація, етапи та методологія проведення дослідження  

Початком наукового дослідження є докладний аналіз сучасного стану 

проблеми, яка розглядається. При цьому використовуються різні джерела 

інформації. На основі аналізу проблеми складаються плани подальшої 

роботи [14].  

Організація і база дослідження: дослідження особливостей соціальної 

роботи з дітьми з особливими потребами проводилося у три етапи:  

Перший етап (листопад 2019 р. – березень 2020 р.) був присвячений 

теоретичному дослідженню проблеми соціальної роботи з дітьми з 

інвалідністю, вивченню і узагальненню літератури з теми дослідження.  

Другий етап (квітень 2020 р – вересень 2020 р.) передбачав проведення 

експерименту з визначення необхідності психолого-методичної та 

інформаційної підтримки соціальних працівників під час роботи з дітьми з 

інвалідністю та такої ж підтримки дітей з інвалідністю та їх батьків. 

Третій етап (жовтень 2020 р. – грудень 2020 р.) включав обробку та 

аналіз отриманих результатів, узагальнення результатів дослідження, 

формулювання висновків та оформлення роботи. 

Загальна характеристика проблеми. Провівши ґрунтовний аналіз 

літературних джерел з досліджуваної нами теми та взявши за основу 

практичний досвід педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми 

потребами, варто зазначити, що більшість учнів з інвалідністю можуть 

навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах за моделлю інклюзивної 

освіти. Використання такої моделі означає надання якісних освітніх послуг 

учням з особливими освітніми потребами у звичайних класах, за умови 

підготовки вчителів та підтримки сімей.  

Мета дослідження: вивчити теоретичний досвід соціальних 

працівників в роботі з дітьми з інвалідністю та їх батьками, вивчити 
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практичний досвід роботи соціальних працівників та педагогів з дітьми з 

інвалідністю на базі інклюзивних навчальних закладів в Україні та в Литві та 

провести порівняльний аналіз соціальної роботи в цих двох країнах. 

Загальна кількість досліджуваних, які прийняли участь в опитуванні: 

24 респонденти - спеціалісти з вищою педагогічною освітою, які працюють з 

дітьми з інвалідністю в Україні та в Литві.  

Опитані спеціалісти – жінки (100%) віком від 21 років до 77 років. На 

нашу думку, саме така вікова категорія спеціалістів як найкраще зможе 

розкрити суть інклюзивної освіти. Це визначається тим, що молоді 

спеціалісти під час здобуття професійної освіти, вивчали цілу низку 

навчальних дисциплін, що висвітлювали питання навчання і розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Така вікова вибірка, в свою чергу, дасть нам можливість зібрати 

результати в найбільш природніх умовах, тобто ми отримаємо дані, які 

зможуть відобразити можливості соціальної роботи в сфері інклюзивної 

освіти.  

Для проведення нашого дослідження щодо можливостей соціальної 

роботи з дітьми з особливими потребами молодшого шкільного віку ми 

розробили анонімну анкету для опитування спеціалістів і педагогів в Україні 

(Додаток 1) та в Литві (Додаток 2).  

«Анкета-опитувальник з соціальним працівником, який займається з 

дітьми з особливими потребами» є анонімною і складається з двох блоків: 

1 блок – соціально-демографічний.  

2 блок – змістовий.  

Досліджуючи дану тему була потреба розкрити роль і проаналізувати 

можливості фахівця соціальної роботи у роботі з дітьми з інвалідністю в 

Україні та в Литві.  
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2.2. Аналіз дослідження можливостей соціальної роботи з дітьми з 

інвалідністю в закладах освіти з інклюзивною освітою 

Наше дослідження проходило на базі дошкільних навчальних закладів 

компенсуючого типу № 285 та № 740 у місті Києві і середньої 

загальноосвітньої школи з інклюзивною освітою № 215 міста Києва в 

Україні, Литовські респонденти працюють в недержавному освітньому 

закладі та в державному освітньому закладі. Таким чином, в нашому 

дослідженні прийняли участь фахівці, які працюють в інклюзивно-

освітньому середовищі. Нажаль виникли непереборні обставити пов’язані зі 

світовим карантином, які завадили проведенню повноцінного опитування 

соціальних працівників в Литві і значно скоротили кількість респондентів в 

Україні, які змогли взяти участь у анкетуванні. В дослідженні з боку Литви 

прийняло участь лише 2 соціальних працівники, які працюють з дітьми з 

інвалідністю, тому вибірка респондентів з Литви не є репрезентативною. 

Проаналізувавши роботи Колупаєва А.А., Таранченко О.М. (2015) 

«Педагогічні технології інклюзивного навчання : навч.-метод. посібник», 

Колупаєва А.А. (2009) «Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: 

монографія» та Гевко І. В. (2018) «Значення інноваційних технологій при 

здійсненні інклюзивної освіти», ми виділили та описали найбільш актуальні 

питання, які наразі хвилюють багатьох фахівців, котрим довелося 

попрацювати в новій системі освіти з дітьми досліджуваної нами категорії. 

На нашу думку підібрані нами питання найбільш якісно розкривають 

ставлення звичайних педагогів-практиків та соціальних працівників до 

сучасних змін в освіті. 

До першого блоку опитувальника, який має назву «Соціально-

демографічний блок» ми віднесли такі питання: Вік респондента; Стать 

респондента; Рівень освіти респондента; Рівень кваліфікації респондента; 

Педагогічний стаж респондента. 
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Даний блок є інформативним, його мета зібрати необхідні особисті дані 

респондентів. Аналізуючи ці дані ми зможемо визначити якісний склад 

фахівців, які працюють з дітьми з інвалідністю. 

За статистикою в Україні більше 90% педагогів-практиків саме жінки. 

В Литві цей показник трішки нижчий – 70%. У своєму дослідженні ми 

вирішили ще раз перевірити це твердження.  

Аналізуючи результати першого блоку нашого опитувальника, бачимо, 

що 100% опитаних респондентів – жінки. Всі вони мають повну вищу 

педагогічну освіту. Їхній вік коливається від 21 до 77 років. 

Виходячи з вікового аналізу респондентів, можемо спостерігати що 

опитувані за віковими ознаками розділилися на п’ять груп: 

Таблиця 2.1..Характеристика соціальних працівників за віком у % 

вік опитуваних кількість осіб відсоток 
кумулятивний 

відсоток 

20-29 років 4 17% 17% 

30-39 років 3 12,5% 29,5% 

40-49 років 7 29% 58,5% 

50-59 років 1 4% 62,5% 

60-77 років 9 37,5% 100% 

Всього 24 100%   

 

В українській вибірці досить високим показником є вік 40-49 років. 

Варто зазначити, що цей віковий проміжок характеризується як період 

професійної віддачі і професійного зростання і бажання розвивати свої 

професійні здібності. І ми припускаємо, що саме ця вікова група фахівців є 

готовою для розуміння створення позитивних умов для навчання дітей з 

інвалідністю.  

Більшість учасників дослідження і в українській, і в литовській вибірці 

знаходяться у фазі передпенсійного або пенсійного віку. Але детальної 

характеристики литовської вибірки за цим параметром ми зробити не 

можемо через обмежену кількість респондентів. Разом з тим, українська 

вибірка представлена у всіх вікових групах, особливої уваги заслуговує той 

факт, що у закладах освіти досить високий відсоток осіб середнього віку.  
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Іншу причину таких показників ми вбачаємо, у високому ступені 

актуальності професії педагога і соціального працівника, на усвідомленні 

значущості цих професій для незалежних суспільств та її гуманістичній 

спрямованості. Навіть не зважаючи на досить невисокий рівень оплати праці 

в соціально-педагогічній галузі, ці професії залишаються на позиції лідерів. 

Все більше випускників профільних факультетів після закінчення навчання 

ідуть працювати в заклади освіти. Хоча на сьогоднішній день проблема 

дефіциту педагогічних та соціальних кадрів все ще є актуальною. 

Наступним показником, на який варто звернути увагу, є стаж роботи у 

професії. Результати за цим показником наочно відображено нижче: 

Таблиця 2.2. Характеристика соціальних працівників за стажем роботи 

у закладах освіти у % 

стаж опитуваних кількість осіб відсоток 
кумулятивний 

відсоток 

до 5 років 7 29% 29% 

до 10 років 4 17% 46% 

до 25 років 5 21% 67% 

понад 25 років 8 33% 100% 

Всього 24 100%  

 

Аналіз отриманих даних показує з одного боку зростання кількості 

молодих спеціалістів, з малим досвідом практичної роботи, а з другого - 

високий відсоток спеціалістів зі значними показниками професійного стажу.  

Додатково ми провели аналіз співвідношення працівників за віком і за 

професійним стажем. Дані аналізу унаочено в таблиці 2.3.: 

Таблиця 2.3. Характеристика соціальних працівників за віком та за 

стажем роботи у закладах освіти у % 

вік опитуваних до 5 років до 10 років до 25 років понад 25 

років 

20-29 років 100 0 0 0 

30-39 років 30 40 30 0 

40-49 років 14 15 71 0 

50-59 років 0 0 100 0 

60-77 років 0 4 9 87 
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Другий блок нашого опитувальника – «Змістовний блок». В ньому 

розкрито вісім питань для України та шість питань для Литви, які, на нашу 

думку, допоможуть якнайкраще зрозуміти можливості соціальної роботи в 

інклюзивному освітньому середовищі в Україні та Литві. Всі питання 

розкривають сутність самої роботи соціального працівника з дітьми з 

особливими потребами в інклюзивному середовищі, організацію соціальної 

роботи, нормативно-правове забезпечення такої роботи, підготованість 

(обізнаність) соціального працівника до такої роботи, висвітлення 

комунікативних якостей тощо.  

На перше питання «Чи здійснюєте Ви роботу з дітьми з особливими 

потребами (працюєте з ними в інклюзивно-освітньому середовищі)» всі 

респонденти - 100% відповіли «Так».  

Оскільки інклюзивна освіта в Україні на відміну від Литви знаходиться 

на етапі становлення, то друге питання «Наскільки державі і суспільству 

потрібна робота з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивно-

освітнього середовища» було включене лише в анкету для українських 

спеціалістів, відповіді на нього розділилися так: 91% опитуваних відповіли 

ствердно. При цьому хтось відповідав односкладно «Дуже потрібно», а хтось 

детально пояснював свою точку зору, дотримуючись думки, що робота з 

дітьми з особливими потребами в інклюзивно-освітньому середовищі і 

державі і суспільству необхідна. І лише двоє опитуваних, що складає 9% 

зазначили, що така робота потрібна, але тільки в певних інтернатних 

закладах та\або в середовищі, де будуть лише діти з особливостями розвитку.  

Такий результат говорить про те, що не всі соціальні працівники та 

педагоги готові до змін, які відбуваються в освітньому середовищі. І над цією 

проблемою необхідно додатково працювати. На нашу думку, саме в цьому 

напряму професійної діяльності має бути побудована робота соціального 

працівника освітнього закладу щодо організації інклюзивного навчання в 

певному закладі. Ми вбачаємо, що саме просвітницька діяльність соціального 

працівника є пріоритетною. 
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На питання «Як Ви оцінюєте стан правового забезпечення діяльності з 

дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивно-освітнього 

середовища» 23% респондентів з України і 50% респондентів з Литви 

відповіли, що правове забезпечення даного питання в країні на високому 

рівні. 40% опитуваних в Україні і 50% опитуваних в Литві оцінили правове 

забезпечення інклюзивно-освітнього процесу як достатнє. 27% українських 

респондентів вважають стан правового забезпечення інклюзивної освіти в 

Україні посереднім і таким, що потребує доопрацювання. І по 5% 

українських спеціалістів вважають правову сторону інклюзивної освіти 

незадовільною, або взагалі не володіють інформацією про правове 

забезпечення зазначеного питання.  

Проаналізувавши такі результати, можна з впевненістю сказати, що в 

Україні спостерігається тенденція до позитивних змін в нормативно-правовій 

сфері, оскільки за останній час було прийнято декілька важливих законів 

стосовно інклюзії в освіті. Крім того, постійно відбуваються зміни в соціумі, 

які сприяють прискоренню впровадження інклюзії не лише в освітній але й в 

інших сферах суспільства. 

Наступне питання анкети звучить так: «Як ви оцінюєте якість Вашої 

підготовки до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивно-

освітнього середовища». На нього маємо наступні відповіді: 

- по 50% опитуваних в Україні і в Литві оцінюють якість своєї 

підготовки до роботи в інклюзивних класах на «Відмінно»; 

- 41% українських та 50% литовських фахівців стверджують, що якість 

їх підготовки «На достатньому рівні. І продовжують вдосконалюватися» 

- 9% українських респондентів зазначили, що вважають свій рівень 

підготовки до роботи з дітьми в інклюзивному середовищі як «Початковий».  

Отримані результати вказують на те, що оскільки запровадження 

інклюзивної освіти в Україні відбулося доволі стрімко, деякі педагогі 

виявилися не готовими і в першу чергу психологічно - працювати та 

розвиватися в новому напрямку їм стало складно. Хтось не через брак знань, 
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а через поважний вік був застигнутий зненацька. Адже робота з дітьми з 

особливими потребами важка як морально так і фізично. Тобто окрім 

професіонального розвитку: вивчення нових методик викладання та етичних 

норм поведінки, педагогам необхідно також навчитися захищати себе від 

професійного вигоряння. Але загальна підготовка більшості соціальних 

працівників та педагогів в українських школах загалом знаходиться на 

високому рівні. І цьому не можлна не радіти. Стан підготовки литовських 

соціальних фахівців знаходиться на високому рівні, оскільки, як зазначалося 

раніше за всі роки існування інклюзивної освіти в Литві було враховано і 

виправлено багато недоліків. 

На питання «Наскільки Ви володієте сучасними методиками соціально-

педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами та їх сім’ями (просимо 

вказати конкретні методики, які є на Вашу думку ефективними)» маємо три 

варіанти відповідей. 

- 41% опитуваних в Україні оцінили свій рівень володіння методиками 

соціально-педагогічної роботи, як «Достатній», але не вказали жодної з 

методик, які використовують в роботі; 

- 9% опитуваних в Україні оцінили свій рівень, як «Задовільний» і 

зазначили по одній методиці, яку використовують в роботі; 

- 50% українських та 100% литовських респондентів оцінили свій рівень, 

як високий та перелічили по декілька методик (від трьох до шести), 

якими користуються займаючись з дітьми з особливими потребами.  

 Серед перелічених згадувалися наступні методики: арт-терапія, 

казкотерапія, методика інтенсивного навчання, пальчикова гімнастика, 

музикотерапія, нейроігри, методика «сенсорної інтеграції», кінезіологічні 

вправи, методика Зайцева, методика Домана, логоритміка, АВА-терапія, 

методика Монтесорі, методика Векслера тощо. Таблиця з аналізом володіння 

методиками розміщена в Додатку 4. 

Всі представлені в анкеті методики використовуються фахівцями 

соціальної роботи під час підготовки дітей з інвалідністю до навчання в 
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інклюзивному закладі. Ці методики є досить популярними серед спеціалістів, 

які працюють з дітьми з психо-фізичними порушеннями, оскільки їх 

ефективність перевірена часом. У підготовці дитини з інвалідністю до 

навчання в інклюзивному навчальному закладі фахівцю соціальної роботи 

бажано використовувати в своїй роботі декілька методик одночасно, в 

залежності від індивідуальних особливостей дитини. Хоча ці методики 

спрямовані на розвиток дитини, але жодна з них не охоплює усіх складових 

цього розвитку. Але психо-соціальний розвиток дитини з інвалідністю 

сприяє позитивній адаптації до навчання в закладі середньої освіти. 

14% з опитуваних зауважили, що мають в своєму арсеналі власні 

методики, які використовують в соціально-педагогічній роботі з дітьми з 

особливими потребами і мають позитивну динаміку розвитку таких дітей 

завдяки цим методикам. Також деякі респонденти в обох країнах зазначили, 

що активно відслідковують новини науки в сфері розвиваючих методик. 

На питання «Оцініть стан співпраці з батьками (сім’ями) дітей з 

особливими потребами» відповіді розділилися таким чином: 

- 100% литовських та 77% респондентів з України оцінили стан 

спілкування на високому або задовільному рівні. При цьому третина 

з 77% опитаних в Україні заявили, що іноді спілкування з батьками 

не одразу складається. 

- 23% опитуваних українських фахівців відповіли, що стан 

спілкування з батьками дітей з особливостями розвитку, з якими 

доводиться працювати вони оцінили, як незадовільний. Що батьки 

від співпраці з соціальними працівниками та педагогами 

відмовляються, повністю перекладаючи відповідальність за 

результат роботи з їхньою дитиною на педагогів. І лише 

трапляються поодинокі випадки, коли батьки відкрито ідуть на 

контакт з соціальним працівником, та приймають активну участь у 

роботі з власною дитиною. 
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Такі показники в Україні можуть свідчити про те, що на сьогоднішній 

день, ще не всі батьки зрозуміли відповідальність, яка лежить на них за 

процес розвитку, соціалізації та адаптації їхньої дитини у суспільстві. Але 

разом з тим, виникає питання про гідну підготовку соціальних працівників, 

задіяних у роботі з дітьми з особливими потребами, про комунікативні якості 

цих працівників, чи завжди вони готові гідно, делікатно та правильно 

донести до батьків кожної окремої дитини всю серйозність ситуації, що 

склалася з їх дитиною. 

Наступне питання «Оцініть стан співпраці з іншими соціальними 

організаціями щодо організації роботи з дітьми з особливими потребами» за 

варіантами відповідей респондентів розділилося таким чином: 

- 46% українських респондентів відповіли, що активно співпрацюють 

з різними соціальними організаціями щодо організації роботи з 

дітьми з особливими потребами. Також допомагають в організації 

такого спілкування батькам дітей. 

- 9% українських респондентів оцінили стан своєї співпраці, як 

задовільний. Співпрацюють з певними соціальними організаціями 

лише за умови крайньої необхідності. І ніяк не допомагають батькам 

в налагодженні співпраці з соціальними організаціями. 

- 45% опитуваних з України заявили, що взагалі не співпрацюють з 

соціальними організаціями щодо організації роботи з дітьми з 

особливими потребами. 

На нашу думку такий відсоток у відповідях може свідчити про те, що 

не всі учасники інклюзивного процесу повністю до нього готові і приймають 

нові зміни. Тому, в подальшому, впроваджуючи певні зміни в нормативно-

правовому забезпеченні та організаційних процесах в інклюзивно-освітньому 

середовищі необхідно враховувати всі результати попередньої роботи, а 

особливо негативний досвід, як це робилося в інших країнах, де інклюзивна 

освіта впроваджена вже давно. Необхідно опрацьовувати питання співпраці 

соціальних працівників та педагогів з різними соціальними організаціями 
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щодо організації роботи з дітьми з особливими потребами, шляхом 

проведення роз’яснювальних бесід з соціальними працівниками та 

педагогами про важливість комунікативних моментів в роботі з дітьми з 

особливими потребами. 

І на заключне питання нашої анкети «Які, на Вашу думку, перспективи 

розвитку роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивно-

освітнього середовища» відповіді респондентів розділилися таким чином: 

- 59% респондентів бачать значні перспективи розвитку роботи з 

дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивно-освітнього 

середовища. Крім того вбачають серед основних проблем, які 

можуть гальмувати процес розвитку інклюзії в освітньому 

середовищі проблему з кваліфікованими кадрами, недостатню 

матеріально-технічну базу, певні недоліки законодавчої бази. 

- 27% - вважають, що перспективи розвитку роботи з дітьми з 

особливими потребами в умовах інклюзивно-освітнього середовища 

є, але лише в разі витрачання значних ресурсів. Також необхідний 

розумний підхід до роботи з дітьми з особливими потребами в 

інклюзивно-освітньому середовищі. 

- 14% опитуваних або не бачать перспектив в розвитку інклюзивної 

освіти взагалі, або, на їхню думку, перспективи не дуже обнадійливі. 

Це питання також не було включено в анкету для опитування 

литовських спеціалістів, оскільки за понад 30 років існування інклюзивної 

освіти в Литві стало зрозуміло всім учасникам освітнього процесу про 

необхідність і перспективність інклюзивних змін. 

Провівши порівняльний аналіз результатів відповідей на питання 

Змістовного блоку, ми бачимо, що всі опитувані – це освідченні працівники. 

Загалом позитивно налаштовані на розвиток інклюзії в суспільстві та в 

освітньому середовищі зокрема. Вони готові розвиватися самі та сприяти 

розвитку суспільства. Це віддані своїй справі фахівці, які з розумінням, 

повагою та любов’ю ставляться до своїх підопічних та їх сімей. Важливим 
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фактом є те, що за результатами проведення нашого дослідження ми змогли 

визначити можливості фахівця соціальної роботи у роботі з дітьми з 

інвалідністю в інклюзивно-освітньому середовищі.  

Але не зважаючи на переважну більшість налаштованих на краще 

соціальних працівників та педагогів, не варто зневажати думку меншості 

опитуваних, які не віддаються роботі з належним натхненням, не бачать 

перспектив, не вірять в те, що майбутнє за інклюзивним суспільством. Підхід 

негативно налаштованої меншості опитуваних і є гальмівним чинником 

розвитку інклюзивно-освітнього середовища. Також такий підхід загрожує 

самим працівникам професійним вигорянням, конфліктними ситуаціями в 

колективах і в середовищі учнів та іншими негативними наслідками. 

 

2.3. Рекомендації соціальним працівникам по роботі з дітьми з 

інвалідністю в інклюзивно-освітньому середовищі  

Розпочавши освітню реформу і впровадивши інклюзивну освіту наша 

держава розпочала незворотній рух до нової системи освіти, основою якої 

став принцип дитиноцентризму. Інклюзивна освіта стала необхідною зміною 

у житті суспільства. З її впровадженням виникла гостра необхідність 

мобілізації зусиль всіх спеціалістів освітньої галузі. На думку багатьох 

спеціалістів найкращим чинником соціалізації такої категорії дітей є 

створення інклюзивних класів і включення їх у життя цього класу. 

На нашу думку успіх інклюзивного навчання залежить від грамотно 

організованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами. Крім того, кожен член колективу має з повагою 

ставитися до такої дитини та до її батьків, а також до колег, в разі потреби 

підтримувати та допомагати їм.  

Тому нижче ми надаємо певні поради, щоб допомогти фахівцю 

соціальної роботи підтримати та налаштувати дитину з інвалідністю на 

роботу/навчання і комунікацію у новому освітньому середовищі, та 

налаштувати оточуючих на позитивне ставлення до такої дитини: 
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1. Перед початком навчального процесу ознайомитися з документами 

дітей з інвалідністю, які будуть навчатися в інклюзивному закладі. Це 

необхідно для того, щоб до особистого знайомства з дитиною з інвалідністю 

та її сім’єю мати вичерпну інформацію про кожну таку дитину. 

2. Провести індивідуальні зустрічі-бесіди з батьками кожної дитини з 

інвалідністю. Намагатися знайти з ними спільну мову. Пояснити батькам 

важливість іх включення в навчальний процес їхньої дитини. 

3. Провести бесіду з педагогічним колективом, де розповісти про 

майбутніх учнів з інвалідністю: описати їх особливості, розповісти про їх 

сім’ї тощо. 

4. Провести батьківські збори в класах, де будуть навчатися діти з 

інвалідністю. Налаштувати батьків інших дітей на позитивне сприйняття 

нових не типових однокласників їхніх дітей.    

5. На початку навчального року (за потреби і в подальшому) 

контролювати відносини між дітьми в кожному класі, де навчаються діти з 

інвалідністю. В т.ч. між типовими дітьми і дітьми з інвалідністю, та між 

педагогами, які проводять заняття в цих класах та дітьми з інвалідністю. 

6. Регулярно проводити бесіди з батьками дітей з особливими 

потребами для з’ясування психо-емоційного стану їх дітей поза шкільним 

простором протягом навчального періоду. Фіксувати рівень прогресу у 

розвитку та навчанні дітей з інвалідністю. 

7. У разі виникнення конфліктної ситуації між дітьми та/або між дітьми 

і педагогами, реагувати на неї миттєво. Ні в якому разі не замовчувати і не 

ігнорувати ситуацію, що склалася.  

На останок має сенс наголосити, що універсального рецепта, як 

працювати з дітьми з особливими потребами, не існує. Виходячи з цього, 

перше і найголовніше завдання, яке стоїть перед учителями, котрі працюють 

з дітьми з особливими освітніми потребами – це спочатку соціалізувати 

таких дітей, а потім уже чогось навчати.   
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ВИСНОВКИ 

Практична значущість дослідження полягає у тому, що результати 

експерименту в подальшому можуть бути використані іншими дослідниками 

для розробки ефективних методів організації роботи соціальних працівників 

та педагогів в роботі з дітьми з інвалідністю в інклюзивно-освітньому 

середовищі. 

Розглянувши наукові праці Пальчевського С.С., Кириленко В.Г., Софій 

Н.З. та інших ми змогли виокремити модель соціально-педагогічної 

діяльності сучасної української школи, яка складається із двох 

взаємообумовлених частин: внутрішньої і зовнішньої. До основних напрямів 

внутрішньої частини відносять: діагностування, соціальне виховання, 

загальне керівництво соціально-виховною діяльністю, захист та охорона прав 

дитини. Зовнішня соціально-педагогічна діяльність створює можливості для 

застосування набутих у школі знань, умінь і навичок, досвіду емоційно-

чуттєвого ставлення до світу тощо.  

Постійне зростання кількості дітей з інвалідністю стає впливовим 

аспектом в соціально-демографічній сфері багатьох країн. Тому цей факт 

активно вивчається фахівцями. Значні наукові розробки за напрямком 

соціальна робота та соціальна педагогіка в інклюзивно-освітньому 

середовищі лише починають з’являтися. Тому будь-яке дослідження в даній 

області має велике значення для подальшої організації соціальної роботи з 

дітьми з інвалідністю. 

Для недопущення помилок в дослідженні правильним буде 

розмежування понять «соціальний працівник» та «соціальний педагог». 

Соціальний працівник — це фахівець, що має необхідну кваліфікацію у 

сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги.  

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи 

якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та 

розвиток особистості дитини.  
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Як бачимо з визначень – ці поняття майже тотожні. Але діяльність 

соціального працівника не обмежується лише роботою з дітьми з 

інвалідністю в інклюзивно-освітньому середовищі, хоча і займає значну 

частину робочого часу.  

Соціально-педагогічна робота з дітьми з інвалідністю – це діяльність, 

яка спрямована на гармонізацію та гуманізацію відносин особистості і 

суспільства через педагогізацію середовища дитини і надання соціальних 

послуг. Головна мета соціально-педагогічної допомоги дітям з інвалідністю – 

інтеграція в суспільстві. 

Соціальна робота в інклюзивно-освітньому закладі полягає, головним 

чином, в створенні таких умов освітнього процесу, за яких дитина з 

інвалідністю зможе отримувати базові знання, певні вміння та навички, буде 

отримувати психологічну, соціальну та юридичну допомогу для забезпечення 

своїх потреб. Представником соціальної сфери у інклюзивно-освітніх 

закладах можуть виступати не лише соціальні працівники чи педагоги, але й 

психологи, реабілітологи, корекційні спеціалісти тощо, оскільки послуги, які 

має надавати інклюзивно-освітній заклад, повинні бути не лише освітніми, 

але й з захисту інтересів дитини з інвалідністю. 

Важливим складником державної політики України є удосконалення 

нормативно-законодавчої бази забезпечення прав дитини і підтримки сімей з 

дітьми, а зокрема закріплення правил і норм організації життя і розвитку 

дитини; покращення наявних або створення нових шляхів реалізації усіх 

нормативних положень, визначених у чинному законодавстві. Правова база 

щодо соціальної роботи в Україні складається з Конституції України – 

основного документу з захисту прав і свобод будь-якого громадянина 

України, «Сімейного кодексу», Законів України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про охорону дитинства», «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю» тощо, указів Президента України, 

постанов Кабінету Міністрів України, та інших правових актів - загалом 88 

найменувань.  



30 
 

В ході дослідження, були проаналізовані особливості організації 

роботи соціальних працівників та педагогів з дітьми з інвалідністю в 

інклюзивно-освітньому середовищі.  

Також, визначені соціально-психологічні та організаційні проблеми 

соціальної роботи в загальноосвітній школі в умовах інклюзивної освіти. 

Педагогічним та соціальним працівникам та іншим фахівцям важливо вміти 

діагностувати, ефективно навчати і виховувати, здійснювати заходи 

профілактики та корекції порушень розвитку дитини з інвалідністю, 

грамотно спілкуватися з дітьми різних психофізичних особливостей, стану 

здоров'я, виконувати найскладніші соціальні функції, сприяючи соціальній 

адаптації та суспільній інтеграції дітей з особливими освітніми потребами. 

На завершення варто ще раз наголосити, що соціальна робота з дітьми з 

інвалідністю в інклюзивному освітньому середовищі дуже важлива, особливо 

для дітей молодшого шкільного віку та/або для осіб що починають освітній 

процес. Відповідно і роль соціального працівника в підготовці дитини з 

інвалідністю до навчання в інклюзивному закладі значуща. Фахівець 

соціальної роботи може допомогти дитині швидше адаптуватися до нового 

середовища, допомогти іншим дітям у класі зрозуміти і прийняти учня з 

особливими потребами. Соціальна робота в інклюзивному освітньому 

середовищі націлена саме на створення тих умов, за яких дитина з 

інвалідністю зможе отримувати базові знання, вміння та навички соціальної 

взаємодії та комунікації; буде отримувати психологічну, соціально-

педагогічну, а за потреби і юридичну допомогу для забезпечення своїх 

потреб. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 

З CОЦІАЛЬНИМ ПРАЦІВНИКОМ, ЯКИЙ ЗАЙМАЄТЬСЯ З ДІТЬМИ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

№ 

з\п 

ПИТАННЯ ВІДПОВІДЬ 

      СОЦІАЛЬНО   - ДЕМОГРАФІЧНИЙ   БЛОК 

1 Ваш вік  

2 Ваша стать  

3 Ваш рівень освіти  

4 Ваш педагогічний стаж  

5 Ваш рівень кваліфікації  

 ЗМІСТОВИЙ БЛОК 

1 Чи здійснюєте Ви роботу з дітьми з 

особливими потребами (працюєте з 

ними в інклюзивно-освітньому 

середовищі) 

 

2 Наскільки державі і суспільству 

потрібна робота з дітьми з 

особливими потребами в умовах 

інклюзивно-освітнього середовища 

 

3 Як Ви оцінюєте стан правового 

забезпечення діяльності з дітьми з 

особливими потребами в умовах 

інклюзивно-освітнього середовища 

 

4 Як Ви оцінюєте якість Вашої 

підготовки до роботи з дітьми з 

особливими потребами в умовах 

інклюзивно-освітнього середовища 

 

5 Наскільки Ви володієте сучасними 

методиками соціально-педагогічної 

роботи з дітьми з особливими 

потребами та їх сім’ями (просимо 

вказати конкретні методики, які є 

на Вашу думку ефективними) 

 

6 Оцініть стан співпраці з батьками 

(сім’ями) дітей з особливими 

потребами 

 

7 Оцініть стан співпраці з іншими 

соціальними організаціями щодо 

організації роботи з дітьми з 

особливими потребами 

 

8 Які, на Вашу думку, перспективи 

розвитку роботи з дітьми з 

особливими потребами в умовах 

інклюзивно-освітнього середовища 
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ДОДАТОК 2 

 

АНКЕТА-ОПРОСНИК 

С CОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКОМ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С ДЕТЬМИ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

№ 

п\п 

ВОПРОС ОТВЕТ 

      СОЦІИАЛЬНО   - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ   БЛОК 

1 Ваш возраст  

2 Ваш пол  

3 Ваш уровень образования  

4 Ваш стаж социальной или 

педагогической работы 

 

5 Ваш уровень квалификации  

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

1 Работаете ли Вы с детьми с 

инвалидностью в инклюзивном 

заведении (школа, университет 

другое) 

 

2 Как Вы оцениваете правовое 

обеспечение работы с детьми с 

инвалидностью  

 

3 Как Вы оцениваете качество своей 

подготовки, как специалиста  

 

4 Владеете ли Вы современными 

методиками социальной и 

педагогической работы  

 

5 Как Вы оцениваете своё 

сотрудничество с семьями детей с 

инвалидностью 

 

6 Как Вы оцениваете своё 

сотрудничество с социальными 

организациями в отношении работы 

с детьми с инвалидностью 
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ДОДАТОК 3 

Результати опитування в Україні та Литві  

за першим блоком Опитувальника 
 

Статистичні показники респондентів України та Литви щодо віку та стажу 

роботи, які прийняли участь в опитуванні та працюють в інклюзивно-

освітньому середовищі 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл респондентів за віком 

 

 
 

Рис. 2.2. Розподіл респондентів за стажем роботи 
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ДОДАТОК 4 

Результати опитування в Україні та Литві  

за другим блоком Опитувальника 

 

Статистичні показники респондентів України та Литви щодо ступеню 

підготовки та якості комунікацій фахівців, які прийняли участь в опитуванні 

та працюють в інклюзивно-освітньому середовищі 

 

 

Рис.2.3. Характеристика показника необхідності соціальної роботи в 

інклюзивному освітньому середовищі в Україні (на думку соціальних 

працівників). 

 

 

Рис.2.4. Характеристика показника необхідності соціальної роботи в 

інклюзивному освітньому середовищі. 
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Рис.2.5. Порівняльна характеристика якості підготовки працівників до 

роботи з дітьми з особливими потребами в інклюзивному освітньому 

середовищі 

 

 
Рис. 2.6. Порівняльна характеристика якості володіння працівників 

сучасними методиками соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими 

потребами в інклюзивному освітньому середовищі 
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методика кількість осіб відсоток від 

загальної 

кількості осіб 

АВА-терапія 3 14% 

Апаратно-програмний комплекс "Живий звук" 1 5% 

Арт-терапія 6 27% 

Інтелектуальні карти 2 9% 

Інтенсивне навчання 2 9% 

Іпотерапія 1 5% 

Казкотерапія 2 9% 

Кінезіологічні вправи 2 9% 

Логоритміка 1 5% 

Музикотерапія 2 9% 

Мультисенсорний підхід 1 5% 

Нейроігри 1 5% 

Пальчикова гімнастика 1 5% 

Розвиток дрібної моторики 1 5% 

Сенсорна інтеграція 3 14% 

методика Векслера  1 5% 

методика Домана 1 5% 

методика Зайцева 1 5% 

методика Коняхіної 1 5% 

методика Монтесорі 5 23% 

методика Стадненко 2 9% 

Власна методика 3 14% 

не зазначили назви методик 9 41% 

 

Таблиця 1. Характеристика володіння соціальних працівників методиками 

соціально-педагогічної роботи з дітьми з інвалідністю у % в Україні 
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Рис.2.7. Порівняльна характеристика стану співпраці соціального 

працівника/педагога з сім’ями дітей з інвалідністю 

 

 

Рис.2.8. Порівняльна характеристика стану співпраці соціального 

працівника/педагога з іншими соціальними організаціями 

 

 

Рис.2.9. Порівняльна характеристика перспектив розвитку роботи з 

дітьми з інвалідністю в інклюзивно-освітньому середовищі 

 

 

 

 

 


